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 :سرپرستو/  ونیوالد رانګ

  
 لیسيګاند  وڅتر ووڅته ه دې کورنۍ نږاو مو ،هد یشتمن تناکهښارز وی ویل ژبو ډیرو خهڅ ېژب ېویکوي. د  یته هرکل ویکلتوري او ژبني پس منظرونو کورن ولوټد  نیما

ورته پوره کولو لپاره  ارونویمع یکیاکادم چیلنج کوونکيد  نید ما ه ده چېممکن يیږپوهپرې  ای واییژبه  هبل ېهغه زده کونکي چ وساتي. هژب هپه وخت خپل کولوزده 

د  هغه به، کیږي څخه غوښتلزده کوونکو  ولوټد  ېپور يګولټ دولسمتر  خهڅ وړکتونله  ېچ ې،تنښپو ئین. النديړوده ورک مالتړ ورکړې شي ترڅو خپلې انګلیسي ژبې ته

 . اخیستې شي کنه هګټ خهڅخدماتو  ړتالد م ېژب سيیلګستاسو ماشوم د ان ېچ يړدا معلومه ک ېچ يړسره مرسته وک يځوونښ

 شي.  راجع ته ازموینې ېژب زيیرګشي، ستاسو ماشوم به د ان معلومهژبه  بلهپرته  انګلیسي دکه  •
 . کیږي مستحقمالتړ د  ېژب سيیلګد انکه او  کیږي طبقه بندي یی هګزده کونکي په توژبې د  سيیلګد ان چې لري هړا ېپور نمروپه ستاسو د ماشوم دا  •
 . يړپوره کدرته  ېتنښغو غهبه د يځوونښستاسو نو  ئ،ړغوا ژباړونکیکه تاسو  ایاو  ،شي ېاندړودرته  ېژبه ک بلهپه  ېاو سرو کیدا لچې  ئړکه تاسو غوا •
 .سئیون کهړیسره ا ریمدد  يځوونښلرئ، لطفا د خپل  ېتنښپو هړپه ا ېسرو ېکه تاسو د د •

 
 يځوونښد  ېوازیوساتل شي، او  ېک هیپه دوامداره دوس ماشومبه ستاسو د  ېشوي سرو هړبشپموخو لپاره وکارول شي.  ميید تعل ېوازیبه  وابونهځستاسو  ېچ اوسئ هډاډ

 .يړوک تنهښپو هړپه ا یځد مهاجرت در ړیغ د یو ۍستاسو د کورنچې  ینشي کول یکارکوونکهیڅ  يځوونښ د لري. ۍالسرس به ورته کارمندان
 

 .مړترالسه ک توبیالیبر یکیاکادم یستاسو زده کونک هیله لرم چېمعلوماتو چمتو کولو لپاره مننه، او  ېد د
 
 ،یدرناو په

April Perkins 

 استیر ځیپوهن د نید ما ،سهیرئ رامونوګپرو زویی ژبهاو  ESOLد 
 

 سروې د استعمال ېژب د
 
     : هېټن ونیږد ز        نوم:  یزده کونک د

 
      درجه:  ړېد زده ک        : يځوونښ
 

 د ټولو پوښتنو ځواب ورکړئ. لطفا
 
 ؟پرې پوهیګي ایپه کومه ژبه کې کوي  ېخبر ۍنړلوم. ستاسو ماشوم 1
 
 

 
 ي؟یږپوهپرې  ای يکو ېخبرپه کومه ژبه کې سره  ۍپه اسانستاسو ماشوم  .2
 

 
 
 ؟کې خبرې کوي )ژبو( په کومه ژبهسره خلک په ورځني اساس  ماشومې/ستاسو له ماشوم .3

 

 

 

     : خیتار        :کیالسل سرپرست/  نید والد
  

 

 لپارهاستعمال  يځوونښ دیواځې 

 به کیدای شي نریژبه سک زيیرګد اننو وي، نه  ېژبه اشاره شو یڅه هپرته بلنګلیسي د ا هړپه ا ېسرو ېلخوا د د سرپرست/  نید والد: که ژندنهیوروسته پ ېکنینوم ل د

 دا برخه ښوونکي بشپړه کړې وي. ېریکه چشي اداره  يواځې

 

  کړی. تاثیرپرمختګ د انګلیسۍ سربېره لومړنۍ یا کورنۍ ژبې په هغه وضعیت بیان کړئ چې د زده کوونکي د انګلیسۍ ژبې 

 
    : خیتار       : کیالسل وونکيښ د

  

 
ره ر مدا دوا په  کونکي  زده  رید  ول ډکا ک ړبشپ ېد د ېک رډف اصل خوندي  د  ئړشوي سن  

 


